
 
 
 

No i punt. De Festa, Palma lliure d’agressions sexistes 
 
Aquesta campanya de l’Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics té l'objectiu que tothom 
pugui gaudir de les festes i de l’espai públic en llibertat.  
 
Amb missatges com “Jo decidesc, dic No” o “Lligar no és assetjar” es pretén 
sensibilitzar i aconseguir una major corresponsabilitat social en l’abordatge de les 
agressions sexistes, enteses com les conductes exercides sobre una persona per 
motius de gènere, orientació sexual o aspecte físic en relació amb els estàndards 
estètics. Són exemples d’agressions sexistes:  
 
- Comentaris ofensius i/o degradants. 
- Abusos verbals o qualsevol altre comportament hostil com insults, burles, 

comentaris despectius sobre la persona, floretes verbals indesitjades... que 
tenen per objectiu ridiculitzar una persona o un grup.   

- Formes no benvingudes de contacte físic, tocaments no desitjats que 
incomodin o violentin la persona o el grup que els pateix.  

- Exhibició de símbols sexistes ofensius. 
 
No i punt s’adreça tant a qui pateix una agressió o a qui la comet com a qui l’observa. 
La majoria d’agressions es produeixen sobre les dones i sobre altres persones amb 
identitats de gènere no hegemòniques, i la persona assetjadora pot ser qualsevol, fins i 
tot un company o una companya. En un context festiu, qualsevol persona en un 
moment donat pot traspassar els límits d’altres i no admetre-ho o reconèixer-ho. 
 
La discriminació basada en qüestions de gènere és present en tots els àmbits, tant al 
públic com al privat. Per tant, en parlar d’agressions contra les dones, no es pot obviar  
un fet important com és el de la sensació d’inseguretat i la por de ser agredides. Les 
dones se senten més insegures que els homes i aquesta inseguretat afecta la seva 
vida quotidiana, de manera que en un context festiu pot condicionar el seu 
comportament i impedir que puguin gaudir lliurement de la festa. 
 



Punts d’informació  
Durant tot l’estiu, hi haurà punts d’informació a les festes que s’organitzen a les 
barriades de Palma, i també en alguns concerts.  
 
23 i 24 de juny, Sant Joan (parc de la Mar)   
28 de juny,  Revetla de Sant Pere (pl. de la Porta de Santa Catalina) 
28 de juny, Dia de l’Orgull LGTB  (pl. de Cort) 
2 de juliol, Festa dels Quintos a l’Aranjassa (pl. de Josep Guasp) 
2 de juliol, Palma Talent (amfiteatre del parc de la Riera) 
8 de juliol, Festa d’Estiu Canamunt Ciutat Antiga (parc de la Mar) 
 
Si formau part d’una entitat i organitzau una activitat en què és pertinent la campanya 
No i punt. De Festa, Palma lliure d’agressions sexistes, contactau amb l’Àrea 
d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics; a/e igualtatjoventutdretscivics@palma.es, 
Tel. 971 228 757. 
 
 
 



De Festa, 
Palma Lliure 
d’Agressions 
Sexistes

Jo decidesc, vull gaudir  
de la festa en llibertat
Si ho veus no callis, actua!
Assumeix i respecta que  
NO és NO



De Festa, 
Palma 
Lliure 
d’Agressions 
Sexistes

No en sigues còmplice
Si ho veus, no callis; actua!
De festa, tolerància 0  
al masclisme

Lligar no és assetjar
L’alcohol i la festa  
no són excusa
Assumeix i respecta  
que No és No

Jo decidesc; vull gaudir  
de la festa en llibertat
Les bromes sexistes  
no em fan gràcia
Jo decidesc, dic No




